
Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup

VEJLEDNING FOR UDLÅN
MERE INFORMATION: www.poulstrup.net

Oplev Poulstrup og omegn

- på tandem
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Cykelsponsorer:

Sparekassen Vendsyssel (4 cykler)

Poulstrup Autoværksted

Vrejlev Kloster

Poulstrup Tømrer og Snedkerfirma

Poulstrup Købmandsbutik

Poulstrup VVS

Vrejlev Møllegård



SÅDAN GØR DU
Reservation af cyklerne

Ring og reserver cyklerne på ét af følgende numre
Start med det øverste nummer:

20 43 81 91 (Hans Jørgen Jensen, Hovedgaden 19) Nøgleudlevering
22 10 67 99 (Jørgen Larsen, Hovedgaden 2) Nøgleudlevering
98 98 81 69 (Tage Sørensen, Lindager 9) Tilsyn og nøgleudlevering
98 98 81 25 (Skolen) Nøgleudlevering for lånere med tilknytning til skolen

Udlevering af cyklerne (Kontaktpersonen)

Henvend dig for udlevring af nøgle til kælder hos din kontaktperson.
Cyklerne afhentes i skolens østlige cykelkælder
Fra nøgleskabet får du udleveret nøgler til de cykelnumre, du har reserveret.
Værktøj til Indstilling af saddel, pumpe m.v. findes i reolen

Kvittering for udleveringen

Du udfylder „kvittering for udlevering“ inden start. Kuvert ligger i reolen.
Du anbringer kvitteringen i nøgleskabet og låser dette.
Lås kælderen ved afgang og medbring nøgler til skab, kælder og cykler.

Ved hjemkomsten (Selvbetjening)

Aflever cyklerne aflåste og hæng cykelnøglerne i nøgleskabet.
Tag din kuvert og udfyld „kvittering for aflevering“
Påfør eventuelle mangler eller skader.
Kom 20 kr. pr. cykel i kuverten og kom den i „postkassen“
Lås nøgleskab og kælder
Aflever nøglerne til din kontaktperson på dennes adresse.

REGLER FOR LÅN
Du skal cykle fra stedet. Cyklerne må ikke transporteres med bil eller trailer.
Du kan max. låne cyklerne 1 dag ad gangen.
Udlånsperiode er fra påske til efterårsferien.
Cyklerne er ikke monteret med lys.
Du benytter cyklerne på eget ansvar. Multinetværket har intet ansvar for skade
på genstande eller personer. Erstatningsansvar for forvoldte skader kan
udelukkende gøres gældende over for din egen forsikring.

Hjælp os med at holde cyklerne i god stand - til glæde for de næste brugere
Hav en god tur.

            Multinetværket



Oplev Poulstrup og omegn
- på tandem

Her er chancen for at opleve Poulstrup og
omegn - og meget mere….og ikke mindst
mulighed for at gøre det sammen.

Jyske Ås, Smørengen i Guldager,
Tingstedet i Rønnebjerg, Tollestrup Mose,
Rønnebjerg Storgård, hvor „Søstrene“
boede, Vrejlev Kloster, Boller Plantage,
Poulstruplund, Saksager, Årupgårde, Tårs og
Vrå – og de viljefaste kan også godt nå
Vildmosen, Løkken, Børglum Kloster,
Hjørring Bjerge og Rubjerg Knude.

Her er muligheden for en social tur med
natur, kultur og oplevelser i højsædet.

Og det koster ikke meget. Lav en aftale
med naboer, arbejdskolleger, venner og
bekendte. Vi har 10 tandemer i Poulstrup,
der står parate til – med jeres hjælp – at
bære jer rundt.

To på en tandem, det er både romantisk,
hyggeligt og sjovt – men 20 på 10
tandemer…det er om muligt endnu bedre.

Spring ud i det. Ring allerede i dag for en
tid. Reglerne for udlån finder du på
midtersiden. Vi glemmer jer ikke

- og I glemmer det aldrig.

Hilsen
Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup


